
Jasełka MISYJNE 

Występują osoby: Maryja, św. Józef, Dzieciątko, aniołowie, 3 pasterzy, Bartosz, 

Herod 

Bartosz 

Pochwalony Jezus Chrystus! 

Idziemy tu do was z nie lada kolędą, 

ciekawe tu rzeczy przedstawiać się będą. 

Więc ucha łaskawie nakłońcie w tej sprawie, 

ku własnej zabawie. 

Ujrzycie tu z Matką Jezusa małego, 

w ubogiej stajence dla was zrodzonego, 

pastuszków z darami, królów z ofiarami 

przed stajenki drzwiami. 

Srogiego Heroda tu widzieć będziecie, 

niejeden z was zadrży o Najświętsze Dziecię. 

Lecz próżna obawa, bo z Bogiem to sprawa 

– Jemu cześć i sława! 

Kłania się nisko i wychodzi 

Scena I 

Pasterze 

Wychodzą i wesoło śpiewają 

Hejże wszyscy, bracia mili, skorośmy się zgromadzili, 

stańmy sobie tu wokoło, zaśpiewajmy pieśń wesołą. 

Hejże dana, moja dana, pasę bydełko od rana, 

pasę także po obiedzie, wszystko mi się dobrze wiedzie. 

Bartosz 

Wchodzi zagniewany 

Spać chłopaki, późna pora! Nie marudzić po wieczorach. 

Trzeba rano wstać! 

Grozi kijem 

Pasterz 

Taka pikna nocka, a tu kazo spać, 

ano spać – to spać. 

Kładą się z Bartoszem na spoczynek. Po chwili wchodzą aniołowie ze śpiewem 

– Gdy się Chrystus rodzi 

Anioł 1 

Wstańcie, wstańcie pasterze mili, 

Boże Dzieciątko w stajence kwili. 

Spieszcie się, śpieszcie do tej Dzieciny, 

Ona wam wszystkie odpuści winy. 

Życie Ojcu na krzyżu złoży 

i śmiercią swoją niebo otworzy. 

Anioł 2 

Pastuszkowie mili, nie bójcie się, proszę, 

radosną wam z nieba nowinę przynoszę: 

Tam w stajence za Betlejem, 

na sianku, w żłóbeczku, 

leży nowo narodzone Boże Dzieciąteczko. 

Biegnijcie czym prędzej, pokłońcie się szczerze, 

oddajcie Mu cześć i serca w ofierze. 

Pasterze po przebudzeniu zadziwieni słuchają i śpiewają – Pójdźmy wszyscy 



do stajenki. Bartosz przerywa im 

Bartosz 

Czekajta, czekajta! 

Jakże to, z rękami pustymi pójdziemy? 

Małemu Dzieciątku nic nie zabierzemy? 

Skoro w stajni na sianeczku Dziecię położone, 

juści to bidne być musi Niemowlę zrodzone. 

Weźmy, co kto może, z serca, nie żałować! 

Najświętszą Rodzinę trzeba poratować! 

Pasterz 1 

Ja wezmę kożuszek. 

Pasterz 2 

Ja wezmę kokoszkę. 

Pasterz 3 

Ja Mu dam jabłuszek. 

Bartosz 

A ja masła troszkę. 

No to chyżo do stajenki, do Jezusa i Panienki, 

do Betlejem, do Betlejem. 

Zabierają zawiniątka i wychodzą śpiewając kolędę: – Do szopy, hej pasterze 

Scena II 

Maryja 

Wchodzi tuląc zziębnięte Dziecię 

Zimno w stajence, Dziecina drży. 

Płacze Maleństwo, wylewa łzy. 

Nie płacz, Dziecino, nie płacz już 

i zmruż oczęta, do snu zmruż. 

Śpiewa – Lulajże Jezuniu 

W dali słychać śpiew pasterzy – Do szopy, hej pasterze 

Józef 

Zobacz, Maryjo, pośród drzew 

słychać radosny, miły śpiew. 

Już są pasterze pod szopeczką, 

oj, uradują nam Dzieciąteczko. 

Pasterze wchodzą nieśmiało, przyklękają i śpiewają pierwszą zwrotką Jezus 

malusieńki 

Bartosz 

Święta Panienko i Józefie, 

przyjmijcie nasze dary. 

My niebogaci, bo pasterze, 

więc skromne to ofiary. 

Ale co mamy, to dajemy, 

przyjmijcie to, prosimy, 

boście biedniejsi dziś od pasterzy, 

boście są dziś w potrzebie. 

Józef 

Wy, ludzie prości, niebogaci. 

O, Bóg wam wielki za to zapłaci, 

że wasz ostatni kęsek chleba 

dzielicie z Panem, Stwórcą nieba. 

Pasterze po oddaniu darów kłaniają się i wychodzą 



Maryja 

Zostańcie jeszcze, pastuszkowie, 

Dzieciątko z wami chce się bawić, 

wyciąga do was małe rączki, 

jakby wam chciało błogosławić. 

Pasterze zatrzymują się 

Pasterz 1 

No to zaśpiewajmy jeszcze coś wesoło. 

Uradujmy Dzieciąteczko, zróbmy ładne koło. 

Śpiewają – Przybieżeli do Betlejem pasterze 

Pasterz 3 

A teraz Cię pożegnamy, Dziecino święta, 

bo musimy na pastwisko wyganiać jagnięta. 

Bóg nam zesłał swego Syna na ziemię! 

Pasterze wychodzą 

Scena III 

Maryja nadal tuli Dzieciątko. W tle melodii – Mędrcy świata – wchodzą Trzej 

Królowie 

Trzej Królowie 

Mówią razem 

My, Mędrcy ze Wschodu, królowie bogaci, 

idziemy do Ciebie, Dziecino, 

bośmy ujrzeli gwiazdkę prześliczną 

nad naszą daleką krainą. 

Idziemy z darami, prosimy w pokorze, 

błogosław nam Boże Dziecię, 

a my wiadomość o Twym narodzeniu 

po całym ogłosimy świecie. 

Składają dary 

Anioł 2 

Mówi z przerażeniem 

Posłuchaj, Józefie, weź Matkę i Dziecię 

i uchodź pośpiesznie, bo źle jest na świecie, 

bo Herod okrutny dziś Króla wszechświata 

pragnie zamordować, już wysyła kata! 

Jeszcze tej nocy mieczem Heroda 

ścięte zostaną główki dziecięce. 

Uciekaj czym prędzej! A wy, królowie, 

już inną drogą do swego kraju wracajcie. 

Pałac Heroda, krwawego kata, ostrożnie z dala mijajcie! 

A Ty, Józefie, nie zwlekaj! 

Józef 

Chodźmy, Maryjo, chociaż noc ciemna, 

nie traćmy ani chwili... 

Maryja 

Dokąd? W którą udamy się stronę? 

Dziecię z zimna znów kwili. 

Józef 

W stronę Egiptu skierujemy kroki, chociaż to kraj w oddali, 

tam nie dosięgnie nas złość Heroda, tam Bóg Dzieciątko ocali. 

Maryja otula Dziecię, Józef zabiera złożone dary i wychodzą 



Scena IV 

Józef i Maryja prowadzą kilkuletnie Dziecko za rączki 

Józef 

Już wracamy do ojczyzny, bo zmarł Herod, władca srogi. 

Zobaczysz, maleńki Jezu, wnet rodzinne progi. 

Mały Jezus 

Czy daleko jeszcze do domu w Nazarecie? 

Józef 

O, daleko, lecz dojdziemy, dojdziemy, kochane Dziecię. 

Dodatek misyjny 

Na scenie nadal stoi Maryja i Józef, trzymają za rączki Jezusa. Wchodzi anioł 

i kilkoro dzieci w strojach z różnych kontynentów 

Anioł 

Trzyma za ręce dzieci 

Jezus, Bóg-Dziecina, stawia wam pytanie: 

Czy wy Mnie widzicie cierpiącego 

w dzieciach Afryki, Azji, Ameryki, 

z wycieńczenia i głodu umierającego? 

Tak. On cierpi w milionach wynędzniałych dzieci, 

które pożywienia w XXI już wieku 

szukają na ulicach i w kubłach na śmieci. 

I dzisiaj Jezusa ściga złość „herodów” 

w dzieciach z krajów ciągłych wojen, 

gdzie istnieje zło, nienawiść, żądza panowania, 

a w zapale zaślepienia brat zabija brata! 

Wskazuje na dzieci 

Te biedne dzieci patrzą w twoją stronę: 

czy widzisz w nich Jezusa, co czeka na pomoc? 

Za „dar serca” na misje On nagrodzi ciebie, 

powie: „To mnie uczyniłeś”, 

gdy już będziesz w niebie. 

Wszyscy śpiewają kolędę, a anioł z dziećmi idą po ofiarę na misje. 

Na zakończenie dzieci śpiewają: 

Wiwat, wiwat już idziemy, 

za kolędę dziękujemy. 

W Nowym Roku szczęścia wiele 

niech wam los pod stopy ściele, 

dużo zdrowia i radości 

oraz wszelkiej pomyślności 

życzymy wam. 


